TRIVECTOR

SÖKER

Trafikanalytiker som vill jobba
för en hållbar framtid
Trivector står inför många spännande uppdrag och behöver nu fler
engagerade och kreativa trafikanalytiker till vår verksamhet i Stockholm.
Du som söker
Vi söker efter trafikanalytiker med kunskaper i analysverktyg som VISUM/VISSIM, Sampers och Capcal. Du
behöver också ha förmåga att se helhet och ett stort
engagemang för ett långsiktigt hållbart transportsystem. Det är en fördel om du även kan arbeta med
CAD och har kunskaper inom programmering, klassisk
trafikplanering, utformning och stadsutveckling.

Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av arbete inom trafikanalys. Erfarenhet av utformning och
projektledning är meriterande.

Du är civilingenjör inom väg- och vatten, samhällsbyggnadsteknik, eller har genom annan högskoleutbildning och praktisk erfarenhet skaffat dig motsvarande kunskaper. Likt oss andra är du lätt att samarbeta med, förtroendeingivande, lyhörd, resultatinriktad och analytisk. Du är mycket bra på att uttrycka
dig i tal och skrift på svenska och har goda kunskaper i engelska.

Du har ett intresse för att snabbt utvecklas i rollen
som projektledare och drivande konsult. Vi erbjuder
en utvecklande miljö med stor möjlighet att påverka
din egen utveckling.

Vi söker även dig som är nyexaminerad med stort intresse för trafikanalyser och som har lärt dig analysverktyg i utbildningen.

Vi söker i första hand konsulter för anställning på
vårt kontor i Stockholm.

Detta väntar dig på Trivector
Som medarbetare på Trivector Traffic arbetar du i
ett innovativt och expansivt företag, och befinner
dig i framkant när det gäller utveckling av transportlösningar för en hållbar framtid. Vi är ett utpräglat kunskapsföretag med expertis inom såväl
forskning och strategi som utformning och praktisk
trafikplanering. Vi kortar vägen mellan forskning
och praktik. Vårt motto är ”Förstå framtiden först”.

Våra uppdragsgivare är bland annat kommuner, regioner, landsting, myndigheter, fastighetsbranschen
och andra privata företag. Med kunskap, kreativitet, samarbete i team och ett processbaserat arbetssätt levererar vi effektiva lösningar av hög kvalitet.
Uppdragen innebär ofta också ett nära samarbete
med våra kunder och olika samarbetspartners i vårt
nätverk bestående av arkitekter, landskapsarkitekter, fastighetsutvecklare och andra experter.

Din ansökan
Är du intresserad av att arbeta hos oss skickar du din ansökan snarast, men
senast 19 juni, till trafikkonsult@trivector.se. Vill du veta mer, kontakta Paulina Soliman,
paulina.soliman@trivector.se, 070-386 04 43 (Kontorschef Stockholm).
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www.trivector.se

Trivector är ett växande konsult- och utvecklingsföretag med tre bolag inom trafik, verksamhetsutveckling och teknik. Koncernen har
nästan 100 medarbetare, men vi behöver omgående bli fler. Vi arbetar med utveckling, forskning och konsultinsatser i ett kreativt och
positivt arbetsklimat, präglat av hög kompetens och stor respekt för människors vilja och förmåga att lära och utvecklas.

